
 

 

 
RESOLUTION 

   7 –ق /49ل إ/ش م       اللجنة اإلقليمية
   EM/RC49/R.7            لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر / تشرين األول1                                   الدورة التاسعة واألربعون

    من جدول األعمال) أ (10البند 

  :الصحة في الظروف الصعبة
   )1(أثر الحرب، والكوارث، والعقوبات على صحة السكان

  اللجنة اإلقليمية،

سان            إ ذ تضع في اعتبارها أن التمتُّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد حقوق اإلن
  األساسية المجسَّدة في دستور منظمة الصحة العالمية،

ع                       ْين متواشَجْين من أغراض جمي ثِّالن غرَض سان وصحته يم وإذ تؤآد من جديد أن بقاء اإلن
   المساعي،المساعي اإلنسانية، ومقياَسْين لمدى نجاح هذه

يم                         ات المستضعفة في إقل دد من الفئ دهور الوضع الصحي لع وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ت
د، أو نتيجة فرض ع             ة األم ى عنف وصراعات طويل ات  شرق المتوسط، نتيجة تعّرضهم إل قوب

نهم                   تعّرضهمعلى بلدانهم، أو نتيجة      ى أم م وعل ى أرزاقه ـَّر عل ا أث ة متكررة، مم وارث طبيعي  لك
  ر،آبش

ة وصول                      ى خدماتهم وعرقل اجين إل ى المحت وإذ تدين منع العاملين الصحيـين من الوصول إل
  المساعدات اإلنسانية إليهم في مختلف أوضاع الصراع،

زالزل،                     ل ال ة، من قبي وارث طبيعي وإذ تدرك أن تعرُّض اإلقليم، على مدى العقد الماضي، لك
ا     اف، وتف ية، والجف ارات األرض سيول، واالنهي ن      وال اني م ي تع دان الت ي البل ر ف أة الفق قم وط

  الصراع، قد أثـَّر تأثيرًا سلبيًا في صحة السكان،
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ة                  رامج الصحة العمومي وإذ تشيد بما يبذله المدير اإلقليمي من جهود متواصلة لتوسيع وتنفيذ ب

  في شتى البلدان التي تعاني من طوارئ معقَّدة؛ 

  :ول األعضاء على ما يلي الدتحث .1

أة     1.1 ن وط ف م ى التخفي وارئ وعل تعداد للط ى االس ة عل درات الوطني ز الق تعزي
  الكوارث، وعلى مواجهتها، سعيًا إلى تفادي ما يمكن تفاديه من وفيات أو عجز؛

ة األساسية في حاالت          2.1 ى أساس التزامات المنظم أن تقيم سياستها وأنشطتها التثقيفية عل
   وذلك تعزيزًا العتبار الصحة تمثِّل الشاغل الرئيسي في حاالت الطوارئ؛الطوارئ،

تنفيذ ُمداخالت وأنشطة َتْرَتِكز على بحوث ميدانية موثوقة، على أن ُتوضع في الحسبان       3.1
  الدروس المستفادة من تجارب الطوارئ السابقة؛

ب .2 ي تطل دير اإلقليم ى الم ة الالز  إل ساعدة التقني وفير الم رامج  مواصلة ت يع ب دعم وتوس ة ل م
  ؛ الصحة العمومية للفئات المستضعفة من السكان الذين يعيشون في ظل أوضاع طارئة

ب .3 ة االحتياجات  تطل ة لتلبي ة العادي ارج الميزاني وارد من خ ة تخصيص م ديرة العام ى الم  إل
  .الصحية العاجلة لهذه الفئات المستضعفة

 


